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Tisztelt Képviselő-testület!
I. Szociális szolgáltatások térítési díja
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) 92. § (1)-(2) bekezdés és 92/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat, ha a fenntartó önkormányzati
társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a
társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Az önkormányzat
a rendeletben szabályozza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak
mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díjak csökkentésének, illetve
elengedésének eseteit és módjait. A fenntartó konkrét összegben meghatározza az
intézményi térítési díjat.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja a
szolgáltatatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a
feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály
szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált
intézmény esetén is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek
szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
A Szoctv. 115. § (9) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett
adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év
közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A
fenntartó az intézményi térítési díjat az így kiszámított és külön jogszabály szerint
dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
A szolgáltatást igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj megállapításánál a
szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő
esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A
személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat. A személyi
térítési díj a megállapításának időpontjától függetlenül évente két alkalommal
felülvizsgálható és megváltoztatható.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelmének
- 30%-át étkeztetés,
- 25%-át házi segítségnyújtás,
- 30%-át ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, illetve
támogató szolgáltatás,
- 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
- 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében.
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Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott
havi jövedelmének
- 15%-át a nappali ellátást,
- 30%-át a nappali ellátást és ott étkeztetést,
- 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén.
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő
személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre
vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott
havi jövedelmének
- 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
- 80%-át az egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.
Térítésmentesen kell biztosítani:
- falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,
- a népkonyhán történő étkeztetést,
- a családsegítést,
- a közösségi ellátásokat,
- az utcai szociális munkát,
- a hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,
- az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 29. § alapaján a fenntartó önkormányzat – ha a fenntartó
önkormányzati társulás, a társulási megállapodásban kijelölt települési önkormányzat
– a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által nyújtott
szociális szolgáltatások térítési díja:
Az intézmény megküldte a térítési díjakra vonatkozó javaslatát, amelyet az
előterjesztés melléklete tartalmaz.
A Központ által nyújtott támogató szolgálatot a kistérségben élő szociális rászorultnak
minősülő súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe. Súlyosan fogyatékos a
külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában,
illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A támogató szolgálat
térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási
szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége
alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. A
Központ a jogszabály szerinti számítások alapján a szállítói szolgálatra 95,- Ft/km
térítési díj állapítható meg, a személyi segítésre azonban nem állapítható meg térítési
díj, mivel az állami támogatás összege meghaladja a feladatra jutó önköltséget.
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A dombóvári kistérségben Szakcs, Gyulaj, Kaposszekcső és Dombóvár települések
kivételével a Központ biztosítja a házi segítségnyújtás szolgáltatást. A szolgáltatás
önköltsége jelentősen meghaladja az igényelhető állami normatíva összegét, ezért a
tavaly megállapított díjhoz képest (45,- Ft/fő/óra) jelentősen magasabb térítési díj
(280,- Ft/fő/óra) állapítható meg.
A térítési díjakat javaslom az intézmény által javasolt összegben meghatározni.
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) által nyújtott szociális szolgáltatások térítési
díja:
Az intézményben térítésmentesen biztosított szociális ellátások:
- hajléktalan személyek nappali ellátása
- hajléktalan személyek részére étkeztetés a népkonyhán
- hajléktalan személyek átmeneti ellátása (éjjeli menedékhely).
Az intézmény által biztosított, térítési díj ellenében igénybe vehető szociális ellátások:
- idősek nappali ellátása
- idősek átmeneti ellátása
- tartós bentlakásos ápolás, gondozás
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Az intézmény javaslatát és az önköltségszámítást az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások esetében az intézmény javasolja a térítési díj
összegét a jogszabály alapján számított térítési díjnál alacsonyabb összegben
meghatározni. Az átmeneti ellátás esetében a személyi térítési díj nem haladhatja meg
az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 60%-át. A számított 123.291,- Ft összeg
helyett az ellátottak jövedelmi viszonyaihoz igazított 90.000,- Ft összegű térítési díj
esetében a korábbi tapasztalatok alapján az ESZI magasabb bevételhez juthat, mivel a
személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetését
várhatóan több esetben vállalják az ellátott hozzátartozói. Idén a demens ellátottak
esetében is lehetőség van magasabb összegű térítési díj megállapítására, ennek
összegét az ESZI az átlagos átmeneti ellátással azonos összegben javasolja elfogadni.
A nappali ellátás (étkezéssel együtt) esetében a számított intézményi térítési díj
megfizetésére senki nem képes, figyelembe véve, hogy a személyi térítési díj nem
haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy havi jövedelmének 30%-át. Az ESZI
javaslata szerint 440 Ft/fő/nap összegű térítési díj esetében az ellátást igénybe vevők
többsége meg tudná fizetni az intézményi térítési díjat.
A házi segítségnyújtás esetében a számított térítési díj a tavaly megállapított 109,Ft/fő/óra összegnél alacsonyabb, 90,- Ft/fő/óra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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esetében a támogatás összege készülékenként 2012. január 1-jétől 25.000,Ft/készülékre csökkent (35.000,- Ft/készülék összegről), így a térítési díj mértéke
jelentősen emelkedett. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátást
igénybe vevő havi jövedelmének 2%-át. Az intézmény az ellátottak jövedelmének
emelkedését figyelembe véve 30,- Ft/fő/nap és 900,- Ft/fő/hónap térítési díjat javasol.
Egyesített Szociális Intézmény Szakcsi Tagintézménye:
A szakcsi önkormányzattal folytatott egyeztetés alapján a tartós bentlakás esetében a
számított térítési díjnál alacsonyabb összegben javasolják megállapítani a térítési díjat
átlagos ellátásra 75.000,- Ft/hó, demens ellátás esetében 70.500,- Ft/hó összegben. A
szociális étkeztetés estében szintén a számított összegnél alacsonyabb térítési díjat
javasolnak 450,- Ft/fő/adag összegben. A házi segítségnyújtást Szakcs továbbra is
térítésmentesen kívánja biztosítani a településen.
Egyesített Szociális Intézmény Gyulaji Tagintézménye:
Az önköltségszámításnál figyelembe vették a közmunkaprogram keretében az
intézményhez kiközvetített dolgozók bérköltségeit a tartós bentlakás és a házi
segítségnyújtás szolgáltatások esetében. A tartós bentlakásra a számítottnál
alacsonyabb összegű, átlagos és demens ellátásra is 75.000,- Ft/hónap térítési díjat
javasolnak. A szociális étkeztetés estében szintén a számított összegnél alacsonyabb
térítési díjat javasolnak 610,- Ft/fő/adag összegben.
A térítési díjakat javaslom az intézmény által javasolt összegben meghatározni.
Dombóvár Város Önkormányzata a fogyatékos személyek és gyermekek nappali
ellátásának biztosítására ellátási szerződést kötött a PRESIDIUM Közhasznú
Egyesülettel (Dombóvár, Rezeda u. 7.). 2013. január 1-jétől a Dombóvár, Kinizsi u.
37. szám alatti épületben az Egyesület látja el a fogyatékos személyek és gyermekek
nappali ellátását, az ellátási szerződés alapján az ellátásért fizetendő térítési díjat a
szolgáltató, az Egyesület állapítja meg, az önkormányzat rendeletében nem kell a
térítési díjakat meghatározni.
A rendelettervezet hatásai:
Társadalmi hatás:
Az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított szociális ellátások esetében a
térítési díjak tekintetében az ellátást igénybe vevők jövedelmi viszonyi
figyelembe lettek véve, így a térítési díj megfizetése nem jelent az ellátottak
részére jelentős többletterhet. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ által biztosított házi segítségnyújtás esetében a térítési
díj emelkedése jelentős többletterhet ró az ellátottak számára, míg a támogató
szolgálat igénybevétele jelentősen kisebb költséggel jár.
Gazdasági, költségvetési hatás:
Az Egyesített Szociális Intézmény a javasolt térítési díjak elfogadása esetében
több ellátott esetében tudja az intézményi térítési díjat beszedni, így várhatóan
nagyobb bevételt szedhet be.
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Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A Szoctv. és a Gyvt. rendelkezése alapján a szociális és gyermekléti ellátások
szolgáltatási önköltségét a fenntartó a tárgyév április 1-ig állapítja meg, a
szolgáltatási önköltség év közben egy alaklommal vizsgálható felül.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
II. A gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díja
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 29. § alapaján a fenntartó önkormányzat – ha a fenntartó
önkormányzati társulás, a társulási megállapodásban kijelölt települési önkormányzat
– a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Ha a Gyvt. eltérően nem rendelkezik, a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói
ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg,
ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás vagy a
feladatfinanszírozás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett
adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell meghatározni. A szolgáltatási önköltség
évente egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A
fenntartó az így kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál
alacsonyabb összegben is megállapíthatja az intézményi térítési díjat.
Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is
szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek
szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő
megosztásával. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön kell
meghatározni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele
történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A személyi térítési díj évente két alkalommal felülvizsgálható és megváltoztatható. A
személyi térítési díj megállapításánál az utógondozói ellátás esetében az igénybe vevő
fiatal felnőtt rendszeres havi jövedelmét, a gyermekek napközbeni ellátása és a
gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek családjában az egy főre jutó
rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.
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A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő, illetve a családban az egy
főre jutó havi jövedelem
− 50%-át családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén,
− 25%-át bölcsőde esetén, ha a fenntartó a bölcsődei ellátás keretében biztosított
gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is
megállapít személyi térítési díjat,
− 20%-át egyéb gyermekek napközbeni ellátása esetében,
− 50%-át átmeneti gondozás esetében,
− 30%-át a fiatal felnőtt utógondozói ellátása esetén.
Ha a Gyvt. eltérően nem rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek
átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátást keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell fizetni. A
gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani és intézményi térítési díjat
sem kell megállapítani.
Bölcsőde esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, a három- vagy többgyermekes család
gyermekének, az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél
vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek
gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben térítési díj csak az
étkeztetésért kérhető.
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által nyújtott
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások térítési díja:
A Központ a gyermekek átmeneti gondozását a helyettes szülői hálózat
működtetésével és a családok átmeneti otthonában biztosítja. A helyettes szülő
hálózatban jelenleg egy ellátott gyermek van, az ellátás önköltségét az igényelhető
állami normatíva jelentősen meghaladja, ezért térítési díj nem állapítható meg. A
családok átmeneti otthona esetében a Központ a jogszabály szerint számított 235,Ft/fő/nap és 7050,- Ft/fő/hónap összegű térítési díj megállapítását javasolja.
A térítési díjakat javaslom az intézmény által javasolt összegben meghatározni.
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézmény által nyújtott
bölcsődei ellátás térítési díja:
A jogszabály szerint számított gondozási térítési díj összege 1.683,- Ft/fő/nap
(35.343,- Ft/hónap) étkezés nélkül. Az étkezés és a gondozási díj együttes összege
nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25%-át, így a gondozási díj
emelése esetében sem tudna a bölcsőde több bevételt beszedni. A gondozási díj
emelése – mivel a szülők többsége nem tudná megfizetni az ellátást – a
gyermeklétszám csökkenéséhez, bevétel-kieséshez és az állami normatíva elvonásához
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vezethet. Ezért a bölcsődevezető nem javasolja a térítési díj módosítását, számításai
szerint a jelenlegi étkeztetési és gondozási díjjal számolva a bölcsőde éves bevétele 2,2
millió Ft lehet.
A térítési díjakat javaslom az intézmény által javasolt összegben meghatározni.
A rendelettervezet hatásai:
Társadalmi hatás:
A bölcsődei gondozási díj emelése nélkül a bölcsődei ellátást több család tudja
igénybe venni és a teljes térítési díjat vállalni, így a bölcsőde nagyobb összegű
bevételt szedhet be. A családok átmeneti otthonában ellátottakra a térítési díj
emelése viszont jelentős többletterhet ró.
Gazdasági, költségvetési hatás:
A bölcsőde a jelenlegi térítési díj mellett a tavalyi évben elért bevételt
meghaladó bevételt érhet el, ami csökkenti az önkormányzati hozzájárulás
összegét.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A Szoctv. és a Gyvt. rendelkezése alapján a szociális és gyermekléti ellátások
szolgáltatási önköltségét a fenntartó a tárgyév április 1-ig állapítja meg, a
szolgáltatási önköltség év közben egy alaklommal vizsgálható felül.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Fentiek alapján az alábbi rendeletmódosítások elfogadását javaslom.
Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (……) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva – a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat ellátó intézményi
társulásban, valamint a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó
intézményi
társulásban
résztvevő
önkormányzatok
képviselő-testületének
hozzájárulásával – a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2003. (VIII.26.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletének helyébe e
rendelet melléklete lép.
2. §
(1) A Rendelet 7/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rászoruló fogyatékos emberek részére a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület
biztosít nappali ellátást az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján.”
(2) A Rendelet 1. melléklete 1. pont 1.7.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[1. Alapellátások
1.7. Nappali ellátást nyújtó intézmények:]
„1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37.”
3. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. § (4) bekezdése.
(2) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Melléklet a …/2013. (…….) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK
1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI

1.1. Tartós bentlakás
1.

A
Átlagos

2.

Demens

B
napi
havi
napi
havi

C
3 000 Ft/fő
90 000 Ft/fő
3 000 Ft/fő
90 000 Ft/fő

B
napi
havi
napi
havi

C
3 000 Ft/fő
90 000 Ft/fő
3 000 Ft/fő
90 000 Ft/fő

1.2. Átmeneti elhelyezés
1.

A
Átlagos

2.

Demens

1.3. Nappali ellátás
1.

A
Átlagos nappali ellátás

B
440 Ft/fő/nap

2.
3.
5.

Étkeztetés helyben
fogyasztással
(ÁFA-val)
Demens nappali ellátás
Pszichiátriai betegek
nappali ellátása

245 Ft/fő/nap
690 Ft/fő/nap
690 Ft/fő/nap

1.4. Szociális étkeztetés
1.
2.

A
Szociális étkeztetés
kiszállítással (ÁFA-val)
Szociális étkeztetés
elvitellel
(ÁFA-val)

B
480 Ft/fő/adag
245 Ft/fő/adag
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1.5. Házi segítségnyújtás
1.

A
Házi segítségnyújtás

B
90 Ft/fő/óra

1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

900 Ft/fő/hó
30 Ft/fő/nap

A nem szociálisan rászorultak esetében a térítési díj mértéke: 3 300 Ft/fő/hó
2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- SZAKCSI TAGINTÉZMÉNY

2.1. Tartós bentlakás
1.

A
Átlagos

2.

Demens

B
napi
havi
napi
havi

C
2 500 Ft/fő
75 000 Ft/fő
2 350 Ft/fő
70 500 Ft/fő

2.2. Szociális étkeztetés
1.

A
Szociális étkeztetés
(ÁFÁ-val)

B
450 Ft/fő/adag

2.3. Házi segítségnyújtás
1.

A
Házi segítségnyújtás

B
0 Ft/fő/óra
Szakcs Önkormányzata
térítésmentesen biztosítja a
szolgáltatást.

3. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- GYULAJI TAGINTÉZMÉNY

3.1. Tartós bentlakás
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1.

A
Átlagos

2.

Demens

B
napi
havi
napi
havi

C
2 500 Ft/fő
75 000 Ft/fő
2 500 Ft/fő
75 500 Ft/fő

3.2. Szociális étkeztetés
1.

A
Szociális étkeztetés
(ÁFA-val)

B
610 Ft/fő/adag

3.3. Házi segítségnyújtás
1.

A
Házi segítségnyújtás

B
65 Ft/fő/óra

4. „KAPASZKODÓ” SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÁRSULÁS

4.1. Támogató szolgálat
1.
2.

A
Szállító szolgálat
Személyi segítés

B
95 Ft/km
0 Ft/óra

4.2. Házi segítségnyújtás
1.

A
Házi segítségnyújtás

B
280 Ft/fő/óra

4.3. Szociális Taxi
A
1.

B
256 Ft/fő/óra”
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (……) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 147.
§-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva – a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat ellátó
intézményi
társulásban
résztvevő
önkormányzatok
képviselő-testületének
hozzájárulásával – a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (II.20.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletének helyébe e
rendelet melléklete lép.
2. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
[3. § (1) Az önkormányzat a következő pénzbeli, természetbeni ellátásokat, valamint
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:]
„bd) Biztos Kezdet Gyerekház.”
3. §
A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást, a helyettes szülői ellátást és a
családok átmeneti otthonában való ellátást, valamint a Biztos Kezdet Gyerekház
szolgáltatást a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján
biztosítja.”
4. §
A Rendelet a következő 15/A. §-szal egészül ki:
„Biztos Kezdet Gyerekház
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15/A. §
A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást az önkormányzat a Gyvt. 38/A §, valamint a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A-5/C. § szerint a Kapaszkodó Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján biztosítja.”
5. §
A Rendelet 1. melléklete a következő IV. ponttal egészül ki:
[1. számú melléklet
a 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények]
„IV. Biztos Kezdet Gyerekház:
1. „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
1.1. Biztos Kezdet Gyerekház
7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.”
6. §
Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Melléklet a …/2013. (……) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK
1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai
A
1.
2.

Bölcsődei étkeztetés
Óvodai ellátás során biztosított étkeztetés
Általános iskola ebéd
3. (TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményt is beleértve)
Napközis étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna)
4. (TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményt is beleértve)
5. Kollégiumi reggeli
6. Kollégiumi ebéd
7. Kollégiumi vacsora
8. Középiskolás ebéd
9. Középiskolás teljes ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna)
10 Fogyatékos tanköteles tanulókat nevelő-oktató intézmény ebéd
.
(Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola)

B
277 Ft/fő/nap
235 Ft/fő/nap
160 Ft/fő/nap
263 Ft/fő/nap
136 Ft/fő/nap
215 Ft/fő/nap
176 Ft/fő/nap
215 Ft/fő/nap
318 Ft/fő/nap
355 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.
2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja
1.

A
Bölcsődei gondozás

B
198 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj az áfát nem tartalmazza.
3. Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjai
1.

A
Családok Átmeneti Otthona

2.

Helyettes szülői ellátás

B
235 Ft/fő/nap
7050 Ft/fő/hónap
0 Ft/fő/nap
0 Ft/fő/hónap”
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